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 چکیده
در مورد اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر بخش تجارت خارجی نظرهای متفاوتی مطرح شده است . با توجه به اهمیت موضوع در  

سیاستگزاری ها و امکان اثرگذاری بر تراز تجاری از طریق نرخ ارز ، در این مقاله رابطه میان نرخ ارز و بخش خارجی کشور در 

مک متغیرهای توضیحی نظیر تولید ناخالص داخلی، درآمدهای نفتی و انواع نرخ ارز و . بررسی شده است. با ک 0531-98دوره 

. . میزان اثرپذیری بخش خارجی مطالعه شده است. نتایج بیانگر وجود رابطه تعادلی بلند مدت بین بخش خارجی و نرخ ارز 

اردات را تحت تاثیر قرار می دهد. برای به ترتیب  صادرات و و -22/1و  09/1است. بطوری که نرخ ارز با داشتن ضریب 

ی برداری استفاده تغیر نرخ ارز از الگوی تصحیح خطادستیابی به روابط کوتاهمدت و مشخص نمودن ضریب سرعت تعدیل م

شد که طبق نتایج بدست آمده ، ضریب باالی سرعت تعدیل این متغیر در قبال هر گونه عدم تعادل و انحراف آن از سطح 

 دمدت بیانگر اینست که هر گونه عدم تعادل در معادله بسرعت برطرف می گردد.تعادلی بلن

 

 : صادرات ، واردات ، نرخ ارزموثر، مکانیزم تصحیح خطاکلیدی ه هایواژ
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 مقدمه -1

 تجارت بخش خصوصاًکشورها، اقتصاد برای مشکلی عنوان به همواره که است مقوالتی جمله از ارز نرخ نوسانات از ناشی ریسک 

 به را جبرانی قابل غیر و سنگین های زیان بعضاً ریسک این که است قدری به موضوع این اهمیت و باشد می مطرح خارجی

 و مستقیم ارتباط اقتصاد خارجی بخش با متغیرها سایر از بیش که است متغیری ارز نرخ. نماید می وارد صادرکنندگان

 در ارزی نوسانات بلکه دارد، قرار کشور هر داخل اقتصادی های سیاست تاثیر تحت تنها نه کشورها پول ارزش. دارد تنگاتنگ

 تعیین در متغیرها مهمترین از یکی ارز نرخ باشد،می موثر آنها خارجی تجارت بر آن تبع به و پول ارزش بر نیز جهانی بازارهای

 را خارجی تجارت میزان نتیجه ودر شود می ها آن قیمت در تغییراتی باعث آن نوسانات و باشد می صادرات و واردات قیمت

 آسیب طریق از ظهور حال در اقتصادهای در را سیستماتیک ریسکهای( ارزی) پولی تطابق عدم. دهد می کاهش یا و افزایش

 ظهور حال در اقتصادهای در بحران به منجر ،پذیر آسیب کلیدی عامل یک عنوان به همچنین .دهد می نشان آنها تراز پذیری

 به مالی سبد در گذاری سرمایه و(متوسط و کوچک) شرکتهای محدود مالی منابع طریق از تواند می چه اگر. است گردیده

 . باشد ظهور حال در های کشور اقتصادی رشد موتور عنوان

 شود آنان خارجی رقابتی قدرت حفظ سبب که کنند می طراحی ای گونه به را خود ارز نرخ کشورها کلیه اصل، یک عنوان به   

 رقابت قدرت تضعیف عمده دالیل از یکی طرفی از. آورند بدست خارجی های پرداخت برای را پایداری موازنه طریق این از و

 نرخ ، باشد می ارز رسمی نرخ حفظ سیاست اعمال به همراه داخلی تورم باالی نرخ توسعه، حال در کشورهای غالب در خارجی

 کاهش عامل این ملی، پول ارزش کاهش با کند می تبدیل برعکس یا و خارجی قیمت به داخلی قیمت شکل از را ها هزینه ارز

 رقابت، توان منظورکسب به تا کنند می تالش کشورها اغلبکند، می کمک خارجی خریداران برای قیمت کاهش به و یابد می

،سیاست کاهش ارزش پول ملی یکی از  دیگر بیان به. دهند پوشش ملی پول ارزش کاهش با را خود باالی های هزینه

متداولترین سیاست های ارزی است که در بیشتر کشورهای در حال توسعه برای رفع کسری تراز تجاری مورد استفاده قرار  می 

نرخ های ارز رسمی و بازار  0572گیرد. این سیاست بعد از پیروزی انقالب نیز در ایران بکار گرفته شده است. حتی در سال 

ید ولی بعلت عدم رعایت شرایط ضروری به هنگام تعدیل نرخ ارز ،نتایج قابل انتظار از دمدت کوتاهی یکسان گر موازی برای

یکسان سازی نرخ های ارز برآورد نشد و همواره تورم و کسری تراز تجاری دراقتصاد ایران وجود داشته است. هدف اصلی این 

بررسی رابطه میان نرخ ارز و بخش تجارت خارجی در اقتصاد ایران است. برای این منظور ، ابتدا مبانی نظری نرخ ارز  مقاله ،

بررسی می شود. سپس در قسمت دوم مقاله ، به بررسی کارهای تجربی پرداخته می شود در قسمت سوم الگو معرفی و برآورد 

 بررسی می شود. قسمت پایانی الگو به نتایج حاصل از مقاله اختصاص دارد.گردیده و رابطه نرخ ارز با صادرات و واردات 

 

 مبانی نظری نرخ ارز -2

در مبادله کاالها معموالً پول به عنوان ابزاری برای مبادله کاال در نظر گرفته می شود. قیمت کاالها، تحت تاثیر نوسانات    

بر پایه ارزش کاالهای خریداری شده محاسبه می گردد. بنابراین با  ارزش واسطه مبادله ، یعنی پول تغییر می یابد. قیمت پول

اجرای سیاست کاهش ارزش پول داخلی ، سطح قیمت ها افزایش می یابد ولی قیمت های نسبی کاالها بدون تغییرباقی خواهد 

قیمت خارجی پول داخلی ماند و مقدار کمتری از کاالها و خدمات خریداری خواهد شد. نرخ ارز قیمت پول خارجی یا معکوس 

تعریف می گردد و ارتباطات بین اقتصاد کشورها را نشان می دهد. نرخ ارز اقتصادکالن یک کشور را به سایر کشورها از طریق 

 بازار دارایی ها و کاالها مرتبط می سازد.



 

 

نسبی پول خارجی به پول  نرخ ارز بر خالف سایر قیمت ها ، قیمت مطلق نیست بلکه قیمت آن نسبی است . نرخ ارز، قیمت

داخلی است سیاست کاهش ارزش پول داخلی، موجب ارزانتر شدن کاالهای داخلی برای خریداران خارجی می شود و قدرت 

رقابتی کاالها در بازار های جهانی افزایش خواهد یافت ، از سوی دیگر کاالهای وارداتی برای مصرف کنندگان داخلی نسبت به 

تر خواهد شد. در این شرایط ، میزان واردات کاهش و تولید کاالهای داخلی افزایش می یابد. در نتیجه کاالهای داخلی گران

درآمد افزایش و تراز تجاری کشور بهبود خواهد یافت. هر اندازه که نقش تجارت خارجی در اقتصاد کشور بیشتر باشد این امر 

ت کاهش ارزش پول داخلی ، قیمت ها نیز افزایش یابد، قدرت بازتاب گسترده تری خواهد داشت. حال اگر با اجرای سیاس

را با کاالهای وارداتی جایگزین  رقابتی کاالهای صادراتی کشور تغییر نمی یابد. در این صورت مصرف کنندگان ، تولیدات داخلی

الهای صادراتی و هزینه می نمایند و درآمد و تراز تجاری تغییرات محسوسی نخواهد داشت. نوسانات شدید نرخ ارز ارزش کا

 کاالهای وارداتی)بر حسب پول داخلی( را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

در کشور ما که نفت عمده ترین صادرات کشور است از نظر عرضه، کشش پذیری زیادی دارد لکن تقاضا برای نفت در   

ک به افزایش درآمدهای ارزی نمی نماید. بازارهای بین المللی بسیار کم کشش است. لذا از این جهت کاهش ارزش پول کم

البته باید توجه داشت که چون قیمت نفت به دالر احتساب و حتی دریافت می شود، بحث تغییر نرخ ارز و اثرات آن بر 

درآمدهای نفتی اصوالً بی مورد است. بنابراین مساله کشش پذیری را باید در مورد سایر صادرات )غیر نفتی( و واردات مورد 

رسی قرار داد. کاهش ارزش پول معموالً باعث افزایش قیمت کاالهای قابل تجارت می شود. بنابراین جانشینی باید آنچنان بر

باشد که مصرف کاالهای وارداتی کاهش و به جای آن کاالهای غیر قابل تجارت داخلی افزایش یابد. در این صورت کشش 

پیدا می کند. از طرف دیگر همین جانشینی باید وجود داشته باشد تا  عرضه کاالهای غیر قابل تجارت نقش تعیین کننده

مصرف کاالهای قابل صدور که قیمت آنها معموالً افزایش می یابد، کاهش پیدا کرده و این کاالها بیشتر برای صدور اختصاص 

قابل تجارت داخلی بسیار کم است  یابند. در کشور ما مسلماً امکان کاهش واردات  بدون توجه به مساله جانشینی کاالهای غیر

و لکن اگر ترتیبی اتخاذ شود که میزان جانشینی چه از طریق کاالهای غیر قابل تجارت و چه از نظر کاالهای جایگزینی 

واردات افزایش یابد، احتماالً فرصت بیشتری برای جایگزینی واردات، خود به واردات کاالهای سرمایه ای، مواد اولیه و قطعات 

ز دارد. به این ترتیب به نظر می رسد سودمندترین استراتژی برای از بین بردن عدم تعادل در تراز پرداختها برای دولت نیا

)جدا از مساله کاهش ارزش پول ملی و نرخ ارز( تاکید به افزایش کاالهای غیر قابل تجارت داخلی و آن دسته از کاالهای 

و یا نیاز ارزی آنها حداقل است. در طرف صادرات غیر نفتی در کشور ما چنانچه  جایگزین واردات است که نیاز ارزی ندارند

کاهش ارزش پول موجب افزایش قیمت کاالهای قابل تجارت صادراتی افزایش تولید کاالهای مزبور شود، مجدداً مساله نیاز 

فزایش صادرات باید بیشتر متوجه آن وارداتی این بخش و وجود تنگنای ارزی مطرح می گردد. در این جا نیز تاکید برای ا

دسته از کاالهایی گردد که میزان نیاز وارداتی آنها حداقل باشد. به خصوص در این مورد باید میزان هزینه های ارزی و درآمد 

ینه هز»ارزی برای هر واحد کاالهای صادراتی به طور دقیق مشخص شود. این اندازه گیری حتماً باید از طریق روشهایی مانند 

 انجام شود تا رابطه واقعی هزینه و درآمد ، ارزش هر واحد کاالی صادراتی بدست آید.« منابع داخلی

 مطالعات تجربی -3

مورد آزمون  0830-98کشور در حال توسعه طی سالهای  03تابع تقاضای واردات و صادرات برای  0871محسن خان در سال  

کشور ، آزمون فرضیه تغییرات قیمت  03قرار داده است. هدف اصلی وی، عالوه بر تخمین توابع تقاضا برای صادرات و واردات 



 

 

جاری بر حجم صادرات و واردات می باشد. وی نتیجه می گیرد که قیمت های )با کاهش ارزش پول( کاالهای تجاری به غیر ت

نسبی نقش مهمی در تعیین رفتار واردات و صادرات کشورهای در حال توسعه دارند، بطوریکه کشش های قیمتی برآورد شده 

لرنر برای کاهش -شرط مارشالکشور نسبتاً باال بودند و این نشان می دهد که در برخی از کشورهای در حال توسعه  03برای 

 ارزش پول صادق است.

انجام داد، با انتخاب شش کشور نمونه شامل پرو، ونزوئال، مراکش، کینا، یونان و  0899سرمد در مطالعه ای که در سال 

از صاحب  پرتغال به برآورد توابع تقاضای واردات پرداخته است. مبنای تئوریک کار سرمد نزدیک به کارهای خان و برخی دیگر

نظران در این زمینه است. لکن از نظر تجربی نتایج مناسب و جالبی به دست آورده است. او با قبول مدل استاندارد تقاضای 

که مقادیر واردات را به قیمت های نسبی واردات و در آمد داخلی مربوط می سازد. با اصالحاتی که در آنها انجام داده  -واردات

ئل کشورهای جهان سوم مانند محدودیتهای دولتی روی واردات و کمبود ذخائر واقعی ارز خارجی را در است سعی نموده تا مسا

مدل خود لحاظ نماید. بنابراین او مدلی را در نظر گرفت که مقدار واردات و کمبود ذخایر واقعی ارز خارجی را در مدل خود 

خلی و توانایی دسترسی به ذخایر ارزی و نسبت قیمت کاالی دار واردات به سطح درآمد دالذا در مدل وی مقلحاظ نماید. 

نتایج به دست آمده از برآورد پارامترهای مدل فوق نشان باشد. برای تعرفه مربوط می  تی به قیمتهای تعدیل شده داخلیواردا

تقریباً در تمامی موارد در می دهد که ضرایب مربوط به قیمتهای نسبی تعدیل شده و درآمد واقعی عالئم مورد انتظار را دارد و 

 درصد با مقادیر نزدیک به واحد از نظر آماری معنی دار می باشند. 81سطح 

موران در مقاله ای تحت عنوان ))واردات در شرایط محدودیت ارزی (( عنوان می کند که الگوهای سنتی (0898در سال )

می دانند. برای کشورهای در حال توسعه مناسب نیست و مانند واردات را تنها تابعی از قیمتهای نسبی و درآمد واقعی داخلی 

همفیل تاکید بر محدودیت های ارزی دارد و آن هزینه ای که همواره بر اقتصاد تحمیل می شود، می داند. وی تابع واردات را 

ی را که واردات را تخمین می زند. در این مقاله موران مدل واردات سنت 0871-95کشور در حال توسعه طی دوره  20برای 

تنها تابعی از قیمتهای نسبی و درآمد )تولید ناخالص داخلی( می دانند و فرض می کند که قیمت واردات به طور برونزا تعیین 

می شود با مدل همفیل که ظرفیت واردات را تابعی از ذخایر بین المللی و دریافتهای ارزی با وقفه می داند و فرض می کند 

 ور برونزا تعیین می شود و دولت ها برای کاهش تقاضای واردات قیمتهای وارداتی را افزایش می دهند.قیمت واردات بط

 رشد از مانع حقیقی ارز نرخ در ثباتی بی ، التین آمریکای از بخشی در که نمودند بحث طور این( 0881) همکاران و کوتانی

. آورد بار به کشورها این در را صادرات توسعه ثبات، با حقیقی ارز نرخ موجود،  آسیایی کشورهای در که حالی در شد، صادرات

 توانست می پایین، بسیار اقتصادی رشد کلی طور به و کشاورزی بخش ضعیف بسیار عملکرد نیز آفریقایی کشورهای برخی در

 کردند تائید را موضوع این نیز محققین سایر های یافته. شود داده نسبت  اش تعادلی مسیر از حقیقی ارز نرخ های انحراف به

 دراغلب اقتصاد ضعیف ، عملکرد اصلی عوامل از یکی تعادلی، مسیر از حقیقی ارز نرخ در مزمن و مدت طوالنی انحراف که

 لحاظ به را آفریقا صحرای کشورهای از ای مجموعه(  0885) گرنس و قورا مثال عنوان به باشد می توسعه حال در کشورهای

 منفی تاثیر حقیقی، ارز نرخ انحراف که دریافتند نیز آنها. دادند قرار بررسی مورد اقتصاد عملکرد بر حقیقی ارز نرخ انحراف اثر

 )رفعتی، محمدرضا(.. .دارد انداز پس و گذاری سرمایهواردات،، صادرات ، بررشددرآمد

 موثر خارجی مستقیم گذاری سرمایه تصمیمات و صادرات حجم بر ارز نرخ نوسانات  که داد نشان( 2110) داالس مطالعه

 به داخلی تولیدکنندگان طوالنی، زمانی دوره در ارز نرخ نوسانات تداوم درصورت دهد و کاهش را تجارت حجم تواند می و بوده

همچنین وی نتیجه .خواهدشد تجارت حجم کاهش باعث نهایتاً که آورند می روی داخلی منابع به خارجی منابع از خرید جای



 

 

 اجتناب یا و زیان کاهش برای باشند، گریز ریسک واردکنندگان و صادرکنندگان اگر ارز، نرخ بودن نوسانی صورت در گیردمی 

 قیمت به اطمینان عدم طریق از تواند می ارز نرخ نوسانات از طرفی دیگر،.داد خواهند کاهش را خود تجاری های فعالیت آن، از

 .  دهد کاهش را آن و قرارداده تاثیر تحت را تجارت سود، و ها

« بررسی سهم تغییرات رابطه مبادله بر بی ثباتی نرخ ارز در اقتصاد ایران»( در مطالعه ای به منظور 0591تقوی و همکاران)

به این نتیجه می رسند که با وجود تاثیرات متقابل نرخ ارز و رابطه مبادله، نقش شوک های رابطه  0559-0595طی دوره 

در نوسانات نرخ ارز ناچیز است و بیشتر نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران ناشی از تغییرات خود نرخ ارز می باشد. نتیجه مبادله 

دیگر ، اثر تولید ناخالص ملی، بهبود رابطه مبادله و متقابالً اثرات بهبود این رابطه در کاهش تورم داخلی است. همچنین 

 -بادله در کاهش رشد اقتصادی تاثیرگذار بوده که از اتخاذ سیاستهای نادرست اقتصادیمحققان نتیجه می گیرند که رابطه م

 تجاری در اقتصاد ایران طی سالهای مورد بررسی ناشی شده است.

به اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر  0559-0578در دوره  ARDLمحمود ختایی و یونس غربالی مقدم با استفاده از روش 

ته اند. آنها نتیجه گرفتند که رابطه میان نرخ ارز حقیقی و تولیدات کشور رابطه منفی ولی ضعیفی است. تولیدات کشور پرداخ

بطوری که با کاهش ارزش خارجی پول ملی )افزایش نرخ ارز حقیقی( تولیدات کشور افزایش نشان نمی دهد. به همین ترتیب 

 ندارد. افزایش نرخ ارز اسمی نیز تاثیر چندانی در افزایش تولیدات

 برآورد الگو -4

در تحلیل های اقتصادی تداخل عوامل متعدد در بروز نوسانات و تغییرات متغیرهای اقتصادی گاه موجب مشکالتی برای     

نتیجه گیری صحیح می شود. مقاله حاضر سعی دارد تا عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی و واردات را که عمدتاً در تحلیل های 

ار می گیرند از طریق یک الگوی اقتصاد سنجی بررسی و میزان دخالت هریک را برآورد نماید. همچنین در ذهنی مورد توجه قر

بخش مدلسازی و وارد کردن متغیرهای مهم و کلیدی سعی شده است بر اساس مطالعات تجربی گذشته و بر اساس چارچوب 

تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت وارداتی و صادراتی تئوریکی ، مدل مناسب استخراج و معرفی گردد. در الگوی پیشنهادی، 

شاخص قیمت عمده فروشی امریکا و نرخ ارز موثر مورد توجه قرار گرفته است. اما از آنجا که کشورهای در حال توسعه عموماً با 

ه شده از جمله مسائل تعدد نرخ ارز به اشکال گوناگون رسمی و غیر رسمی مواجه هستند بنابراین انتخاب نرخ ارز به کار گرفت

مطرح است،. زیرا نرخ ارز رسمی در معامالت خارجی نمی تواند برای واردکنندگان و صادرکنندگان شاخص مناسبی جهت 

محاسبه مقدار پرداختی ها و دریافتی ها به شمار آید. همچنین در شرایط تورمی نمی تواند بیانگر قدرت رقابت خارجی باشد. از 

ه اینکه برآیند مجموعه تحوالت پولی ، مالی و تجاری به نحوی در بازار موازی ارز انعکاس می یابد و بازار سوی دیگر با توجه ب

موازی ارز با بازار رسمی به جهت چگونگی فعالیت های اقتصادی و ارائه اطالعات برای تنظیم ، تدوین و اعمال سیاست های 

ار موازی ارز در مقابل نرخ ارز رسمی ترجیح داده شده. نکته دیگر اینست اقتصادی از مزیت نسبی بهره مند است ، نرخ ارز باز

 که با توجه به اینکه پول رایج ایاالت متحده)دالر( سهم غالبی را در بازار ارز ایران دارا بوده ، لذا از دالر به عنوان نماینده سایر

 نرخ های ارز در مدل استفاده شده است.

بکارگیری سیستم چندگانه  0599تقریباً ثابت بوده ولی در سال  0539-97رخ ارز در دوره ( نشان می دهد که ن0نمودار )

نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، هزینه ها را افزایش داد که با عدم تغییر اساسی در درآمدهای مالیاتی و غیرنفتی کسری 

فراهم نمود. تجربه یکسان سازی نرخ ارز در سال بودجه را افزایش داد که خود زمینه الزم را برای افزایش تورم در جامعه 



 

 

نشان داد که با وجود نزدیک شدن دو نرخ ارز رسمی و بازار موازی برای مدت کوتاهی ، در سالهای بعدی شاهد جدایی و  0572

 افزایش فاصله این دونرخ باشیم. همانطور که نمودار نشان می دهد نرخ ارز بازار موازی روند افزایشی دارد.

روش الگو سازی که در این تحقیق برای بررسی اثر نرخ ارز بر تجارت خارجی بکار برده شده است روش تصحیح خطای برداری 

ساختاری است که در واقع یک الگوی خود بازگشتی برداری با ویژگی همجمعی است و در آن روابط کوتاهمدت همراه با روابط 

و معادله یکی بصورت تابع تقاضای واردات و دیگری به صورت تابع تقاضای صادرات بلندمدت مورد بررسی قرار می گیرند. لذا د

 برآورد می گردد. مدل مورد نظر و متغیرهای لحاظ شده در تابع تقاضای صادرات به شرح زیر می باشد:

𝑿𝑵𝑶 = 𝒇(𝑬𝑿, 𝑷𝑾𝑨, 𝑷𝑿, 𝑮𝑫𝑷𝑨)  

     
 

 که در آن 

EX  نرخ ارز = 

 𝑃𝑊𝐴  =فروشی امریکا شاخص قیمت عمده 

𝐺𝐷𝑃𝐴  =شاخص تولید ناخالص داخلی امریکا  

𝑃𝑋  =شاخص قیمت کاالهای صادراتی ایران     

𝑋𝑁𝑂  =صادرات غیر نفتی   

 تابع تقاضای واردات به صورت زیر در نظر گرفته شده است:

𝑴 = 𝒇(𝑮𝑫𝑷, 𝑶𝒊𝒍, (𝑬𝑿. 𝑷𝑾𝑨)/𝑷𝑴)  

 

 :زیر می باشنددر آن متغیرهای توضیحی به شرح که 

𝑀  )واردات کل )میلیون دالر = 

GDP=  : (ریال)میلیارد  98تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 

𝑂𝑖𝑙  )درآمدهای نفتی )میلیون دالر = 

𝑃𝑀شاخص قیمت کاالهای وارداتی =

 𝑃𝑊𝐴 شاخص قیمت عمده فروشی امریکا 



 

 

 

 آزمون ریشه واحد دیکی فولر 1-4

های زمانی، مبتنی بر فرض ایستایی متغیرهای سری زمانی است. بر اساس و اقتصاد سنجی سری مدل سازی اقتصادی

فرض مذکور میانگین و واریانس متغیرها در طول زمان ثابت می باشد و مستقل از زمان خواهد بود و همچنین کوواریانس بین 

های آزمون نی بین این دو بستگی دارد. یکی از روشهر دو مقدار از متغیر سری زمانی )اتوکوواریانس( تنها به فاصلة زما

فولر  –. به این لحاظ، برای بررسی ایستایی و ریشه واحد از آزمون دیکی  باشد.می 5دیکی فولر 2ایستایی، آزمون ریشه واحد

استفاده شده است. بررسی خواص آماری داده ها نشان می دهد که کلیه متغیرهای موجود در مدل، 1(ADF)گسترش یافته 

انباشته از درجه واحد می باشند، پس شوک ها بر رفتار سریهای زمانی متغیرها، اثرات پایداری بر جای گذاشته و روند پایدار 

ماره آزمون از قدر مطلق کمیت بحرانی بزرگتر باشد، فرضیه (، اگر قدر مطلق آ0متغیرها را تغییر داده است. مطابق جدول )

وان با آزمون توجود ریشه واحد رد می شود. برای تمامی متغیرهای موجود در مدل وجود یک ریشه واحد پذیرفته شد. لذا می 

اردات کل در ایران، فولر برای سطح داده های پسماندهای حاصل از نتایج تخمین تابع تقاضای صادرات و و –ریشه واحد دیکی 

به درجه انباشتگی آن پی برد. این آزمون نشان می دهد که جمله پسماند محاسبه شده در سطح داده ها، انباشته از مرتبه صفر 

است یا به عبارت دیگر ساکن می باشد و نیازی به آزمون ریشه واحد در تفاضل آن نیست و این امر دال بر هم انباشتگی مدل 

می باشد.

 

 

                                                            
1- Unit Root.  
2- Dicky Fuller. 
4 Augmented Dicky-Fuller Test 
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مقایسه نرخ رسمی و آزاد ارز-1نمودار 

نرخ ارز رسمی نرخ آزاد ارز



 

 

 ـ آزمون ریشه واحد دیکی ـ فولر سطح داده ها و تفاضل اول داده ها 1ل جدو

 )متغیرهای لحاظ شده در مدل واردات(

 

 مقادیر بحرانی مک کینون
 متغیرADFآماره 

 درصد 11 درصد 5 درصد 1

 ـ26/3

 ـ26/3

 ـ26/3

 ـ26/3

 ـ26/3

 ـ46/6

 ـ45/6

 ـ45/6

 ـ45/6

 ـ45/6

 ـ21/6

 ـ21/6

 ـ21/6

 ـ21/6

 ـ21/6

 ـ16/6

 ـ23/1

 ـ55/6

 ـ11/1

 ـ61/6

LM 

LPEM 

LOIL 

LGDP1 

ECM1 

 ـ26/3

 ـ26/3

 ـ26/3

 ـ26/3

 ـ46/6

 ـ45/6

 ـ45/6

 ـ45/6

 ـ21/6

 ـ21/6

 ـ21/6

 ـ21/6

 ـ66/3

 ـ51/5

 ـ36/3

 ـ64/3

D(LM) 

D(LPEM) 

D(LOIL) 

D(LGDP1)  

 

 ـ آزمون ریشه واحد دیکی ـ فولر سطح داده ها و تفاضل اول داده ها 6جدول 

 )متغیرهای لحاظ شده در مدل صادرات(

 مقادیر بحرانی مک کینون
 متغیرADFآماره 

 درصد 11 درصد 5 درصد 1

 ـ26/3

 ـ26/3

 ـ26/3

 ـ26/3

 ـ45/6

 ـ45/6

 ـ45/6

 ـ45/6

 ـ21/6

 ـ21/6

 ـ21/6

 ـ21/6

 ـ16/1

 ـ55/1

 ـ25/1

41/6 

LXNO 

LPEX 

LGDPA 

ECM 

 ـ26/3

 ـ26/3

 ـ26/3

 ـ45/6

 ـ45/6

 ـ45/6

 ـ21/6

 ـ21/6

 ـ21/6

 ـ63/6

 ـ33/5

 ـ4/6

D(LXNO) 

D(LPEX) 

D(LGDPA)  

 

 

 

 



 

 

 برآورد مدل 6-6

با توجه به اینکه تمامی متغیرهای مدل طبق آزمونهای انجام گرفته انباشته از درجه یک و جمله پسماند انباشته از درجه صفر 

توان رگرسیون را بدون هراس از کاذب بودن می 3همجمعیاز این رو با استفاده از روش  است لذا متغیرها هم انباشته می باشند 

پژوهش حاضر، از روش حداکثر درست نمایی یوهانسون و یوسیلیوس استفاده در  بر سطح متغیرهای سری زمانی برآورد کرد.

در مدل چند باشد، در حالی که شود. زیرا آزمون انگل و گرنجر وابسته به فرض نرمال بودن و وجود تک بردار همجمعی میمی

متغیره ممکن است بیش از یک بردار همجمعی وجود داشته باشد، و به عالوه قدرت آزمون یوهانسون و یوسیلیوس از آزمون 

برای انجام آزمون همجمعی یوهانسون و یوسیلیوس از آزمون های آن یعنی آزمون حداکثر مقدار   انگل و گرنجر بیشتر است.

ود. پس از تشخیص و برآورد بردارهای همجمعی و نرمال ساختن این بردارها، با استفاده از ویژه و آزمون اثر استفاده می ش

گیرد. باالخره بر اساس نتایج در مورد میدار بودن ضرایب مورد بررسی قرار ، معنی9(LR)آزمون نسبت حداکثر راست نمایی

 انتخاب نهایی آن ها در مدل ، تصمیم گرفته می شود.

های زمانی به صورت ساالنه است، برای استفاده از آزمون اثر و حداکثر مقدار ویژه مطالعة حاضر مبتنی بر سریاز آنجا که     

طبق جدول بر اساس معیار آکائیک  ، شوارتز وقفة شود. ها مشخص میتعداد وقفه 7(VAR)در مدل خود رگرسیون برداری 

 است.در نظر گرفته شده واردات وصادرات  بهینة یک برای مدل

 

 

 آزمون تعیین وقفة بهینه  -3جدول 

 درجه (AIC) آکائیک (SC)شوراتز

  واردات صادرات واردات صادرات

12/61 14/11 64/61 11/11 1 

1/61 56/14 11/61 62/14 6 

44/61 15/61 2/61 61/61 3 

 

شود. آزمون اثر و به منظور مشخص کردن تعداد بردارهای همجمعی از آزمون حداکثر مقدار ویژه و آزمون اثر استفاده می  

  دهد. وجود بردار همجمعی مورد آزمون قرار می  +  0بردار همجمعی را در برابر فرضیة مقابل    حداکثر مقدار ویژه وجود 

نتایج بدست  بردار همجمعی زمانی پذیرفته می شود که آمارة آزمون حداکثر مقدار ویژه و اثر از مقدار بحرانی آن کوچکتر باشد.
                                                            
4- Co – Integration.  
5-Likelihood  Ratio.  
6-Vector Auto Regressive. 



 

 

( 1اعداد مندرج در جدول)( ارائه شده است. 3( و برای آزمون حداکثر مقدار ویژه در جدول )1آمده برای آزمون اثر در جدول )

صادرات نشان می دهد. زیرا کمیت آمارة آزمون  برای مدل واردات و درصد 83در سطح اطمینانوجود یک  بردار همجمعی را 

درصد بیشتر است. آزمون حداکثر مقدار ویژه ،  83در سطح  17/31است که از مقدار بحرانی  7/87و  15/31مربوط به آن 

کند، زیرا کمیت آمارة آزمون مربوط به آن می تعداد بردارهای همجمعی برای واردات و صادرات نیز یک بردار همجمعی تعیین

 (.3درصد بزرگتر است )جدول  83در سطح  9/51ست که از مقدار بحرانی ا 9/99، 92/31به ترتیب 

ی کنند در موارد بروز متری است، یوهانسون یوسیلیوس توصیه ویژه فرض مقابل قاطعاز آنجا که آزمون حداکثر مقدار  

 بردار همجمعی تأئید می شود.  = 0ون استناد  شود. بنابراین وجود تناقض به نتایج این آزم

 آزمون اثر -6جدول

 فرض مقابل صفر آماره آزمون اثر درصد5سطح بحرانی 

 واردات صادرات

70/45 07/70 54/45 1 =r 1  =r 

97/44 97/49 57/62 6 = r 1r 
62/67 79/99 44/97 3 =r 2r

 

92/7 05/5 74/4 6 =r 3r
 

 

 

 آزمون حداکثر مقدار ویژه  -5جدول

 فرض مقابل صفر آماره آزمون اثر درصد5سطح بحرانی 

 واردات صادرات

4/36 2/22 26/56 1 =r 1  =r 

54/64 61/14 43/65 6 = r 1r 

64/66 63/1 46/15 3 =r 2r
 

44/15 16/6 21/2 6 =r 3r
 

 

 



 

 

 تخمین تابع تقاضای واردات  -الف

از لحاظ نظری واردات تابع نرخ ارز، قیمت کاالهای خارجی، قیمت کاالهای داخلی و میزان درآمد می باشد. هدف از لحاظ 

نمودن قیمت کاالهای خارجی و نرخ ارز در تابع تقاضای واردات احتساب قیمت تمام شده کاالی وارداتی می باشد و قیمت 

ی و خارجی را در تابع تقاضای واردات مطرح می سازد. هزینه های گمرکی و کاالهای داخلی، بعد رقابت بین کاالهای داخل

موانع غیرتعرفه ای نیز به عنوان هزینه ای بر قیمت تشده تلقی می شوند، که در این تحقیق به جهت عدم دسترسی به آمار و 

 :ضرایب بلندمدت برآوردشده بصورت زیر استاطالعات آن صرفنظر شده است. 

𝐿𝑀 = −0/72 − 0/22𝐿𝑃𝐸𝑀 + 0/55𝐿𝑂𝑖𝑙 + 0/11𝐿𝐺𝐷𝑃 

R2=0/93        �̅�2 = 0/92            D.W = 1/87          F= 78/62 

ی تمام متغیرها عالمت انتظاری را دارند، الگوی واردات نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی دبا توجه به الگوهای برآور

درصد واردات کشور  00/1اثر مثبت روی واردات کشور دارد و یک درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی باعث می شود 

ـ( درصد برآورد شده است. این ضریب شدت اثر 22/1افزایش یابد. در این الگو حساسیت واردات نسبت به نرخ مؤثر واقعی ارز )

سیاست های ارزی را روی واردات کشور نشان می دهد. با توجه به ضریب تولید ناخالص داخلی و نرخ مؤثر واقعی ارز می توان 

ر از شدت بیان داشت که شدت اثر سیاستهای پولی و مالی که باعث تغییر در درآمدهای ملی می گردد روی واردات کشور بیشت

اثر سیاستهای ارزی می باشد. در کل نرخ ارز مؤثر واقعی باعث می شود که میزان واردات کشور کاهش یابد. ضریب لگاریتم 

بیانگر این مطلب است که اگر یک درصد درآمدهای حاصل از صادرات نفت افزایش  33/1دریافتی های حاصل از صادرات نفت 

 د افزایش می یابد.درص 33/1یابد واردات کل به میزان 

با توجه به اینکه متغیرهای مدل به شکل لگاریتمی است لذا ضرایب بدست آمده کشش واردات نسبت به متغیرها را نشان 

می دهد. لذا با این حساب می توان گفت واردات نسبت به شاخص نسبی قیمت  تولید ناخالص داخلی و درآمدهای نفتی کم 

باشد چرا که  یان می دهد که رابط بلند مدت تخمین زده شده از اعتبار باالیی برخوردار مکشش می باشد. همچنین نتایج نش

 درصد تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای توضیحی، توضیح داده می شود. با توجه به آماره آزمون  85در آن بیش از 

F( 0کلیت رگرسیون حتی در خطای= نیز پذیرفته می شود و عالئم ضرایب تخمین زده شده کامالً مطابق انتظارات و )درصد

در سطح اطمینان یک درصد معنی  OLS، ضرایب تخمین زده شده به روش چارچوب تئوریکی بوده و با توجه به آماره آزمون 

 می باشد. دال بر عدم خود همبستگیD.W)=79/0)دار می باشد. همچنین مقدار دوربین واتسون 

از رابطه رگرسیونی بلند مدت، رابطه کوتاه مدت که بر پایه ساز و کار  ستفادهبرای پی بردن به رابطه کوتاه مدت و پویا با ا 

 .شده استتصحیح خطا می باشد، به شرحی که در پی می آید، برآورد 

𝐷(𝐿𝑀) = 2/2 − 0/02𝐷(𝐿𝑃𝐸𝑀) + 0/06𝐷(𝐿𝑂𝑖𝑙) + 0/8𝐷(𝐿𝐺𝐷𝑃 ) − 0/33𝐸𝐶𝑀1(−1)

 81/0  03/1  11/1  3/0  9/0 

  2=0/46       �̅�2 =0/33             D.W =1/9           F= 3/72 



 

 

از آنجا که در مدل کوتاه مدت متغیرها در شکل تفاضلی بکار رفته اند، بنابر این ایستا می باشند و برای تحلیل معنا داری 

 متکی شد. 2Rو  tضرایب و قدرت توضیح دهندگی مدل می توان به آمارهای 

شان می دهد در کوتاه مدت همان طور که مالحظه می شود عالئم تمامی ضرایب مطابق انتظار می باشد. ضریب تعیین ن

درصد تغییرات لگاریتم واردات توسط متغیرهای توضیحی مدل، توضیح داده می شود. نکته مهمی که از نتایج تخمین  19

معنی دار بوده و t( با توجه به آمار آزمون CMوتاه مدت گرفته می شود، آن است که ضریب جمله خطای تعادل )کمکانیزم 

درصد  55در یک دوره، در دوره بعدی تصحیح می شود. به عبارت دیگر  LMدرصد خطای تعادل  55نشان می دهد حدود 

در هرو دوره حذف یا تصحیح می گردد. منفی بودن عالمت  LMاختالف بین مقدار واقعی و مقدار بلند مدت )یا تعادلی( 

نتایج فوق، ضرائب متغیرها، تغییرات  دلیل بر همگرا بودن روابط بلند مدت بین متغیرهای مدل باشد. در ECM(-0ضریب)

را به ازاء یک واحد تغییر در تفاضل مرتبه اول متغیرها نشان می دهد. به طوری که در کوتاه مدت با افزایش LMمدت کوتاه 

درصد کاهش خواهد یافت. این ضریب شدت اثر  12/1یک درصد در متغیر نرخ موثر واقعی ارز، بطور متوسط واردات به اندازه 

سیاستهای ارزی را روی واردات کشور نشان می دهد. در کل نرخ ارز موثر واقعی باعث می شود که میزان واردات کشور کاهش 

 یابد.

 تخمین تابع تقاضای صادرات غیر نفتی  -ب
ن درآمد مشابه تابع تقاضای واردات، تقاضای صادرات تابعی از نرخ ارز، قیمت کاالهای خارجی، قیمت کاالهای داخلی و میزا

خارجیان می باشد. وجود نرخ گذاری های متعدد و چندگانه در ارز خارجی ما را بر آن داشت تا نرخ ارز موثر که میانگین وزنی 

نرخ های مختلف ارز است را در محاسبات بکار بریم. شاخص قیمت عمده فروشی کاالها در جهان و شاخص قیمت کاالهای 

های قیمت های خارجی و داخلی در نظر گرفته شده است. از دیگر عوامل موثر بر صادرات غیر صادراتی در ایران به عنوان متغیر

نفتی درآمد طرفهای تجاری ایران می باشد که ما با یک ساده سازی مختصر به جای درآمد طرفهای تجاری از درآمد ملی کشور 

مریکا متناسب با روند تولید ناخالص داخلی طرفهای امریکا استفاده کرده و فرض نموده ایم که روند تولید ناخالص داخلی ا

تجاری ایران می باشد. از دیگر عوامل موثر شوک های واقع شده در طی دوره می باشد که صادرات غیرنفتی کشور را مختل 

ر دامی در کرده و بر آن تاثیر می گذارد. از عمده شوک های موثر وقوع جنگ و تحریم اقتصادی می باشد که به عنوان یک متغی

 الگو برآورد می شود. الگوی تقاضای صادرات غیر نفتی بصورت زیر مورد برازش قرار گرفته است.

𝐿𝑋𝑁𝑂 = −5/01 + 0/18𝐿𝑃𝐸𝑋 + 2/007𝐿𝐺𝐷𝑃𝐴 
 0/0  3/0  9/2 

R2=0/92        D.W=1/8          �̅�2 = 0/91            F= 85/6           

مشخص می باشد، مدل برازش شده فوق در سطح  Fمحاسباتی ضریب تعیین و آمار  tچنانچه از مقادیر مربوط به آمارهای 

متغیرهای درصد تغییرات متغیر وابسته )صادرات غیر نفتی( توسط  82باالیی معنی دار است. ضریب تعیین نشان می دهد که 

( مثبت بوده و نشان می دهد که کاهش LPEXضریب مربوط به نرخ ارز موثر واقعی ) . مستقل درون مدل توضیح داده می شود

ارزش پولی ملی )افزایش نرخ موثر واقعی( باعث افزایش صادرات غیر نفتی می شود، اما مقدار این کشش کم می باشد، چنانچه 



 

 

 9درصد افزایش در صادرات غیر نفتی می شود. ضریب تولید ناخالص داخل آمریکا 09/1موجب یک نرخ ارز افزایش یابد، تنها 

(LGDPA حاکی از آن است که افزایش تولید ناخالص داخلی امریکا تغییرات همسوئی با صادرات غیر نفتی دارد ) 

که گفته شد، معادله برآورد شده  در این قسمت نیز همانند بخش قبلی، مکانیزم تصحیح خطا را برآورد می کنیم. همانطور

قبل، در واقع رابطه تعادلی بلند مدت را نشان می دهد. به عبارت دیگر معادله صادرات در شرایط تعادل بلند مدت در رابطه با 

متغیرهایی نظیر نرخ موثر ارز، تولید ناخالص داخلی امریکا برآورد شد. اما حرکت در جهت تعادل بلند مدت بستگی به 

یت صادرات به ابزارهای سیاستی در کوتاه مدت دارد و همچنین به سرعت حرکت در جهت تعادل نیز بستگی دارد. برای حساس

این منظور پی بردن به رابطه کوتاه مدت و پویا با استعانت از رابطه رگرسیون بلند مدت، رابطه کوتاه مدت که بر پایه ساز و کار 

 ی می آید، برآورد کرده ایم.تصحیح خطا می باشد، به شرحی که در پ

𝐷(𝐿𝑋𝑁𝑂) = 0/7 − 0/1𝐷(𝐿𝑃𝐸𝑋) + 0/3𝐷(𝐿𝐺𝐷𝑃𝐴) − 0/15𝐸𝐶𝑀(−1)  
T:                 (2/2)    (-0/43)                  (0/1)                     (-2/1)                                   

R2=0/18        D.W=2/2           �̅�2 = 0/10            F= 1/53 

از آنجا که در مدل کوتاه مدت متغیرها در شکل تفاضلی بکار رفته اند، بنابراین ایستا می باشند و برای تحلیل معناداری 

متکی شد. در مدل کوتاه مدت، آنچه که اهمیت دارد، ضریب  2Rو  tضرائب و قدرت توضیح دهندگی مدل می توان به آمارهای 

 03معنی دار بوده و حدود  t( می باشد و همانطور که معادله نشان می دهدبا توجه به آماره آزمون ECMتعادل )جمله خطای 

درصد اختالف بین مقدار واقعی  03در یک دوره، در دوره بعدی تصحیح می شود. به عبارت دیگر  LXNOدرصد خطای تعادل 

دلیل  ECM(-0تصحیح می گردد. منفی بودن عالمت ضریب) در هر دوره حذف یا LXNOو مقدار بلند مدت )یا تعادلی( 

را به ازاء یک  LXNOهمگرا بودن روابط بلند مدت بین متغیرهای مدل می باشد. در نتایج ضرائب متغیرها تغییرات کوتاه مدت 

 واحد تغییر در تفاضل مرتبه اول متغیرها نشان می دهد.

نتیجه گیری -5

( رابطه مثبتی بین صادرات غیرنفتی و نرخ ارز موثر 0531-0598دوره مورد بررسی )نتایج مدل نشان می دهند که در   

حقیقی وجود داشته است. بدین معنی که افزایش نرخ ارز منجر به افزایش صادرات غیرنفتی شده است. این رابطه چندان قوی 

فتی می تواند در رشد و توسعه اقتصادی نبوده و در خور اهمیت صادراتی غیرنفتی و نقش فوق العاده مهمی که صادرات غیرن

کشور ایفا کند، نمی باشد. اگرچه سیاستهای ارزی می تواند بر صادرات غیرنفتی موثر باشد ولی این اثر تعیین کننده نیست. 

 تغییر نرخ ارز به خودی خود شانس موفقیت در برقراری تعادل در بخش خارجی اقتصاد و توسعه صادرات غیرنفتی ندارد، لذا

ضروری است ضمن استفاده از سیاستهای ارزی جهت حمایت و تشویق صادرات غیرنفتی، دیگر سیاستهای کالن اقتصادی و 

تغییر و اصالح ساختار تولیدی کشور نیز مورد توجه قرار گیرد. نتایجی که از تخمین مدل تقاضای واردات بدست آمده نشان 

غییر در تقاضای واردات کشور می گردد. بدین ترتیب که هر گونه تغییر در می دهد که تغییر در نرخ ارز موثر حقیقی سبب ت

                                                            
 از عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی، درآمدهای تجاری ایران می باشد که با یک ساده سازی مختصر به جای درآمد طرفهای تجاری از درآمد ملی -9

 ایم که روند تولید ناخالص متناسب با روند تولید ناخالص داخل طرفهای تجاری ایران می باشد.کشور امریکا استفاده کرده و فرض نموده 



 

 

ارزش پول ملی در مقابل دالر می تواند موجب تغییر در تقاضای واردات شود. بنابراین با توجه به اهمیت نرخ برابری ارز در 

جهت بهبود تراز پرداختهای کشور از تقاضای واردات دولت باید از سیاستگذاری های ارزی روزمره و مقطعی اجتناب کرده و 

 تغییر و تجاری فعالیتهای ریسک افزایش با تواند ارزمی نرخ در نوسانات ناخواسته در بازار ارز جلوگیری بعمل آورد. نوسانات

 دارای ارز نرخ گردد، اگر منجر تجاری تراز شدن بدتر به و باشد داشته منفی تاثیر خارجی تجارت برحجم  سود و قیمتها دادن

 هزینه نیز و صادرات از حاصل درآمد مورد در قرارداد بستن هنگام در واردکنندگان و باشد، صادرکنندگان شدیدی نوسانات

 و صادراتی کاالهای ارزش تا قادراست ارز نرخ نوسانات که طوری ،به داشت نخواهد دقیقی برآورد ملی پول برحسب واردات

 تفاوت معامالت انجام زمان با توانند می راحتی به ها هزینه و آمدها در این و دهد قرار تاثیر تحت شدیداً ملی پول به را وارداتی

 باشد. داشته زیادی

با توجه به نقش نرخ ارز در جریان تجاری الزم است با داشتن یک ترکیب کیفی و کمی بهینه از واردات و صادرات ، 

یکدیگر عمل کنند. روشن است که درجه موفقیت سرمایه گذاری در  سیاستهای پولی و مالی و تجاری در هماهنگی کامل با

بخش صادرات غیرنفتی در مرحله نخست منوط به روشن و پایدار بودن قوانین مقررات و آئین نامه های مربوط می باشد. 

صادرات کاالهای  بنابراین تصمیمات سریع پی در پی پولی و بعضاً متناقض دولت در زمینه تدوین آئین نامه های مربوط به

 غیرنفتی اختالالتی در فعالیت این بخش خواهد شد.
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